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oBludy

Zdá se vám někdy, že pařez, strom, hrouda písku nebo 
kupa sena vypadají jako živé? Skoro se leknete, jestli 
to není nějaký zvláštní tvor? Dnešní výzvou bude nalézat 
obludy v prostředí krajiny či města a zkusit si svou vlastní 
jednoduše vytvarovat. Krok budeme držet s významným 
českým sochařem Kurtem Gebauerem, který pro nás 
venku různé obludy vytvářel. Skupinku rozteklých, 
z kamenných kvádrů složených hlav můžete navštívit 
i na dětském hřišti na pražském sídlišti Dědina.

Kurt Gebauer, Figury, 1983, 
Mutějovice, figury z chmelové 
natě, původní fotografická 
dokumentace sympozium 
Mutějovice

Kurt Gebauer, Obludy, Praha – sídliště Dědina, 1981,
původní fotografická dokumentace

Kurt Gebauer,
Přírodní zločinec, 2006,
původní fotografická 
dokumentace



JAK NA TO?

Vyrazte do přírody či města a pečlivě pozorujte své okolí. 
Zaměřte se na předměty a materiály, které svým tvarem 
a celkovým vzhledem připomínají něco živého. Podaří 
se vám pořídit záznam svědčící o existenci vaší obludy? 
Zaměřte se i na stavbu těla, či na různé detaily obličeje. 
V přírodě můžete zkusit dotvořit obludu třeba z odrostlých 
trav. Má vaše obluda také jméno?

Na procházce pozorujte 
vše zvláštní, co svým 
vzezřením připomíná 
obludu. Své objevy 
zaznamenávejte pomocí 
fotoaparátu.

Spatřili jste obličej, nebo spíš tělo? Svou pozornost směrujte
na detaily. Co z vaší obludy vlastně dělá obludu? Vypoulené oči, 
cenící zuby, drápy či popraskaná, zrohovatělá kůže?

Inspirujte se podobou své obludy při výběru jména.
Jak se sem asi dostala a co tady vůbec provádí?



CO POTŘEBUJETE?

• fotoaparát (mobil)

Na podzim či v zimě je snadné 
narazit i na podivné tvary, které 
zahradníci vytvoří zazimováním 
rostlin. Připomínají vám tyto 
tvary něco?

Můžete i nenápadně vytvořit 
drobnou sochu, která nečekaně 
vykoukne na kolemjdoucí.

Na louce v trávě můžete jednoduchým stáčením 
a svazováním vytvarovat obludu.


